


 

ทําใจสบาย ทําใจไมมีทุกข... 

 

 

 

 

 

 

 

การประพฤติการปฏิบัติธรรม... พระพุทธเจาทานใหเราทุกคนเขาใจ 

คือการทําจิตใจสบาย ทําใจไมมีทุกข เราจะทําใจดีใจสบาย ใจไมมีทุกข          

ไดนั้น ใหพากันเขาใจ เพ่ือสรางเหตุสรางปจจัยใหเขาถึงความดับทุกข... 

คนเรานี้มีทุกขอยูที่ใจ มีความทุกขอยูที่รางกาย การที่จะดับทุกขได

ก็ตองมาปฏิบัติที่ใจ แลวก็ปฏิบัติที่กาย มาเดินตามรอยของพระพุทธเจา 

ของพระอรหันต เดินตามอริยมรรค  คือขอวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจา  

และของพระอรหันตทุก ๆ องค 
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ความเปนพระของเราทุก ๆ คนนั้นมันอยูท่ีใจนะ... 

ประการแรกนี้ เรามองดูหนาตากันนี้แหละ เรามองดูวาใครรูปหลอ 

ใครสวย อีกตอมาหลายวันนะ ก็มองดูวาใครเปนคนเสียสละ ใครเปน             

คนรับผิดชอบ ใครเปนคนไมเห็นแกตัว ใครเปนผูที่มีศีล... 

ทุก ๆ ทานทุกคนนั้นยอมปฏิบัติธรรมะเพ่ือความดับทุกขท้ังกาย

ท้ังใจ... 

ปรับตัวเองเขาหากฎหมายบานเมือง ปรับตัวเองเขาหาศีล             

ปรับตัวเองเขาหาหนาที่การงาน เพ่ือที่จะไดปฏิบัติใหถูกตองทั้งกาย           

ทั้งวาจา ทั้งจิตใจ เพ่ือเราทุกคนจะไดมาแกใจของเราเอง แกที่ คําพูด             

ของตัวเอง ที่จะไดมาแกในการทํางานของเราเอง 
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แมแตพระพุทธเจาเองทานก็ปรับตัวเองจนละนิสัยจนละวาสนาได 

พระพุทธเจานั้นเปนผูที่ละนิ สัยละวาสนาได พระพุทธเจานั้น              

เปนผูที่บารมีเพียบพรอมดวยการสรางบารมีส่ีอสงไขยกับอีกแสนมหากัลป 

สําหรับพระอรหันตสาวกนั้น สรางบารมีไมเทียบเทากับพระพุทธเจา 
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ยกตัวอยาง. .. อยางพระสารีบุตรที่ ในชาติปางกอนทานเคย           

เกิดเปนลิง บางทีอาการ ของทานจะมีนิ สัยกระโดดโลดเตนอยูบาง               

อันนี้เปนวาสนา ไมสามารถที่จะละปฏิปทาได คงมีการส่ังสมมาจนเคยชิน 

แตละคนถึงมีนิสัยตางกัน ไมเหมือนกัน เพราะวาปฏิบัติตามความเคยชิน

เปนนิ สัย เปนวาสนาต้ังแตปางกอนนะ แตทานสามารถละกิเลสได           

ละความโลภ ความโกรธ ความหลงได 

ทุก ๆ ทานนั้นตองเคารพในธรรม ปรับตัวเองเขาหาธรรม ทุกคนนั้น

ตองมีสติ มีสัมปชัญญะ ตองมีความเช่ือมั่นในตัวเอง เอาความดี เอาความ

ถูกตองเปนใหญ เปนที่ต้ัง "มีตัวของตัวเองโดยธรรม"  

ปราศจากอคติทั้ง ๔ (๑.ฉันทาคติ : ลําเอียงเพราะชอบ ๒.โทสาคติ : 

ลําเอียงเพราะชัง ๓.โมหาคติ : ลําเอียงเพราะหลง พลาดผิดเพราะเขลา 

และ ๔.ภยาคติ : ลําเอียงเพราะกลัว) มีความสุข มีความสงสารผูอื่น              

ไมมีการแบงแยก สงสารทั้งคนที่เปนคนดี คนไมดี "ถาเราจะรักเราจะชอบ

ต้ังแตคนดีนี้ แลวคนไมดีนั้นเราจะเอาไปไวท่ีไหน...?" 

พระพุทธเจาสอนเราใหฝกสงสารคนอ่ืน... ถาเราฝกสงสารคนอื่น 

ใจของเรามันจะสงบ ใจของเรามันจะเย็นขึ้น 
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พยายาม ต้ั งมั่ น ในความ ดี  ต้ั งมั่ น ในธรรม เป น ผู ที่ เ สียสละ            

ไมหวังอะไรตอบแทน ไมวาการทํางาน การพูด  

 

 

 

 

 

 

 

 

การที่เราเกี่ยวของกับใครนั้น เราไมหวังอะไรตอบแทน เราทําไป 

เพ่ือเสียสละ เพ่ือละความเห็นแกตัว เพ่ือความไมโลภ เพ่ือความไมโกรธ 

เพ่ือความไมหลง ส่ิงที่เราจะไดมานะ ก็คือความสุข ความดับทุกขทั้งกาย

และก็ทั้งใจ โดยชีวิตของเรามีความสุข มีความดับทุกข ชีวิตของเรา             

มันจะไม เครียด ที่ ชี วิตของเรามัน เค รียด มันไมสบายอยูทุ ก วันนี ้             

เพราะเรามีความอยาก มีความตองการ มีความหลง  
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"ช่ือวาความอยากนั้น สิ่งท่ีจะไมเปนทุกขนั้นไมมีเลย..." 

เราอยากเปนคนดีเราก็เปนทุกข เราอยากเปนคนเกงเราก็เปนทุกข 

เราอยากรวยอยางนี้เราก็เปนทุกขนะ เราอยากใหคนโนนเปนอยางโนน         

เราอยากใหคนนี้เปนอยางนี้เราก็เปนทุกขทั้งนั้น 

พระพุทธเจาถึงสอนเราวาไมใหมีความอยาก...  

ให เราเปนผูที่ เ สียสละ ถาเราเสียสละนั้นเราก็จะไดทั้ งทรัพย            

ไดทั้งอริยทรัพย เราก็จะมีความสุขความดับทุกข ครอบครัว ญาติพ่ีนอง 

เพ่ือนฝูงก็จะมีความสุข มีความดับทุกขไปพรอม ๆ กัน 

คนเรานั้นนะ พากันอยูดวยความเครียด อยูดวยความทุกข           

ติดสุข ติดสบาย ไมอยากเสียสละแตก็อยากเปนคนรวย อยากเปนคนดี 

อยากเปนบุคคลที่คนอื่นเคารพนับถือ มันก็เปนไปไมได 

"ถาเรามีความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็ไมเหมาะ ไมประเสริฐ

ที่ เ ร า ได เ กิ ดม า เป นมนุษย  ไม ไ ด เ ดิ นตามรอยขอ งพระ พุทธ เ จ า                     

ของพระอรหันต เราจะมีความสุขความดับทุกขไดอยางไร...? 
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การประพฤติการปฏิบัติธรรมของเรานั้น พระพุทธเจาใหเราปฏิบัติ 

ที่บาน ที่ทํางาน  สวนที่วัดหรือที่อยูของพระนี้ เราเพียงมาศึกษา มาเรียนรู

เพ่ือใหเขาใจในการประพฤติ การปฏิบัติ  

 

 

 

 

 

 

 

ทุกคนนั้นตองเขาใจถึงจะไดปฏิบัติถูกตอง... 

ประการแรกนะ พระพุทธเจาสอนเราใหพากันฝกหายใจเขา           

ใหมันสบายไว หายใจออกใหมันสบายไวทุกอิริยาบถ ไมวาเราจะเดิน จะนั่ง 

จะนอน ฝกหายใจเขาหายใจออกใหมันสบายไว  ให เรามีความสุข            

ในการหายใจ ใหเราเปนผูที่ ชํานิชํานาญในการหายใจเขาออกสบาย              

ใหมีความสุข 
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เราฝกไวใหมันชํานิชํานาญนะ... 

อยางเรามาเขาคอรสปฏิบัติธรรม วันแรกนี้ควรที่จะฝกหายใจเขา          

ใหสบาย หายใจออกใหสบาย มาฝกปลอยฝกวางทุกอยาง อยูกับการหายใจ

เขาสบายออกสบาย เราก็ทําในอิริยาบถนั่ง เดิน ยืน นอนอยางนี้เปนตน 

ทุกทานทุกคนนั้นตองปฏิบัติ ตองฝก บุคคลที่ไมฝกไมปฏิบัตินั้น   

มันจะไมสามารถที่จะเปนไปได 
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คนเรามันเกงไมเหมือนกัน บางคนนั้นเกงทางหนึ่ง บางคนก็เกง         

อีกทางหนึ่ง "จะเกงทางไหนมันอยูท่ีการฝกนะ..." 

 

 

 

 

 

 

 

การฝกนั้นตองพยายามฝกใหสม่ําเสมอ ใหตอเนื่อง ขยันก็ทํา           

ขี้เกียจก็ทํา เปนคนรับผิดชอบ เปนคนเสียสละ เปนคนที่ละความเห็นแกตัว 

ถือธรรมเปนใหญ ไมเอาความชอบความไมชอบเปนที่ต้ัง 
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ที่ คณะ ผู บ ริหารบางจากมาประพฤติป ฏิบั ติ ธรรม  ก็ ถื อ ว า              

เปนส่ิงที่ประเสริฐ เคาเรียกวาเปนผูที่เดินทางถูกตอง เพ่ือเราจะไดนําตัวเอง

เข าหาความ สุข  ความสงบ  ความรม เย็ น  ถือ โอกาสป ฏิบั ติธรรม                  

เจริญสติสัมปชัญญะ เพ่ือเขาถึงความสุข ความดับทุกขที่แทจริง... 

พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา ท่ีองคหลวงพอกัณหา สุขกาโม  

เมตตาใหนํามาบรรยายแกคณะผูบริหารบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

เชาวันเสารท่ี ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
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